
  ) . )13َوَلُه َما َسَكَن ِفي اللْيِل َوالنـَهاِر َوُهَو السِميُع اْلَعِليُم (( 
  ] . 13[ األنعام : 

 --------- -  
  أي : هللا تعاىل الساكن .) َوَلُه َما َسَكَن ِفي اللْيِل َوالنـَهاِر (  

  فاملراد مبا سكن أي : مبا استقرأ وهدأ ، من السكون ضد احلركة .
  ل تعاىل ( وجعل الليل سكناً ... ) ألنه يسكن فيه كل متحرك بالنهار .كما قا

  وقال تعاىل ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ) أي : يسكن ويهدأ فيه اخللق من تعب النهار .
  وبه قال البغوي ، وأبو حيان ، وأبو السعود ، واآللوسي .

  مما يتصف باحلركة . بالسكون أكثر وخص الساكن بالذكر ، ألن ما يتصف ♦
  : والربد .) أيَسرَابِيَل َتِقيُكُم احلَْر الضدين عن اآلخر كقوله تعاىل ( سكن فيهما وما حترك، واكتفي بأحد: وله ما : املعىنوقيل  

 فإن قيل : مل خص السكون بالذكر دون احلركة؟ فعنه ثالثة أجوبة. : يقال ابن الجوز  ♦

  احلركة. : أن السكون أعم وجوداً منأحدها 
  أن كل متحرك قد يسكن ، وليس كل ساكن يتحرك. والثاني :
  ر .أراد : والربد ؛ فاختص ( تقيكم احلر ) أن يف اآلية إضماراً ، واملعىن : وله ما سكن وحترك ؛ كقوله والثالث :

 . امع: (  َسَكَن  ) معناه هدأ واستقر ؛ واملراد ما سكن وما حترك ، فُحِذف لعلم الس يوقال القرطب ♦
  . وقيل : خص الساكن بالذكر ألن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه احلركة

املعىن ما خلق ، فهو عام يف مجيع املخلوقات متحركها وساكنها ، فإنه جيري عليه الليل والنهار ؛  : إىل أن وذهب بعض العلماء
  ( قاله القرطيب ) . ما قيل ؛ ألنه جيمع شتات األقوال.وعلى هذا فليس املراد بالسكون ضد احلركة بل املراد اخللق ، وهذا أحسن 

  واختار هذا القول الطربي ، والواحدي ، وابن عطية ، ووافقهم البيضاوي ، وابن جزي ، وابن كثري .
 ، واحتج أصحاب هذا القول بأن املقصد من اآلية العموم ، فكل ما سكن فهو من خملوقات اهللا تعاىل ، وهي عامة لكل ما خلق اهللا

  وما من شيء من خملوقات اهللا إال وهو ساكن بالليل والنهار .
وال َحبٍة يف ظلمات األرض) ، فهو كقوله (الساكن يف ذلك الوقت يزداد خفاء وختصيص الليل بالذكر ألنّ  :قال ابن عاشور ♦

ا كان مظّنًة االختفاء فيه قد يظّن ف النهار عليه لقصد زيادة الشمولوعط
ّ
أّن العاِمل يقصد االّطالع على الساكنات فيه ، ألّن الليل مل

 ، فذكر النهار لتحقيق متام اإلحاطة باملعلومات.االّطالع على الساكنات يف النهاربأمهّية وال يقصد إىل 
  ألقوال عباده .َوُهَو السِميُع ) ( 
مع مجيع األقوال واألصوات ، السر والسميع : اسم من أمساء اهللا تعاىل ، متضمن لصفة السمع هللا تعاىل ، فهو سبحانه يس ♦

  واجلهر عنده سواء .
  ) . َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسر اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللْيِل َوَساِرٌب بِالنـَهارِ كما قال تعاىل (

  ) . َأْخَفىَوِإْن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنُه يـَْعَلُم السر وَ وقال تعاىل (



  ) . َوَأِسروا قَـْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا ِبِه ِإنُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُدورِ وقال تعاىل (
  ) . ِإنهُ يـَْعَلُم اجلَْْهَر ِمَن اْلَقْوِل َويـَْعَلُم َما َتْكُتُمونَ وقال تعاىل (

  وسمع اهللا ينقسم إلى قسمين : ♦
  كل صوت خفي أو ظاهر .: أي أن اهللا يسمع   أوًال : سمع إدراك

  ... ) .َقْد مسََِع اللُه قَـْوَل الِيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها َوَتْشَتِكيقال تعاىل : (
  هذا السمع قد يراد به اإلحاطة ، كاآلية السابقة .

َع الّلُه قَـْوَل الِذيَن قَالُوْا ِإن الّلهَ وقد يراد به التهديد ، كقوله تعاىل : (    ) .َفِقٌري َوَحنُْن َأْغِنَياء َقْد مسَِ
  ) أي أمسعك وأؤيدك .قَاَل َال َختَاَفا ِإنِين َمَعُكَما َأْمسَُع َوَأَرىوقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعاىل ملوسى : (

  : أي أن اهللا يستجيب ملن دعاه . ثانياً : سمع إجابة
َعاءومنه قول إبراهيم ( َلَسِميُع الد َريب أي جميب الدعاء .) ِإن  
  ( مسع اهللا ملن محده ) يعين استجاب ملن محده .ومنه قول املصلي 

  ( اللهم إين أعوذ بك من قول ال يسمع ) أي : من دعاء ال يستجاب . εومنه كقوله 
  آثار اإليمان بهذا االسم : ♦

  ذلك يف مجاعة أو يف خلوة .مراقبة اهللا تعاىل فيما يقوله اللسان ، سواء أسر أو جهر به ، وسواء كان  أوًال :
اللجوء إىل اهللا وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا واآلخرة ، فهو السميع لدعاء عباده سـرهم وجنواهم ، وهذا املعىن من معاين  ثانيًا :

  لل من دعائه .السميع ( ايب ) يسكب يف القلب الطمأنينة واألنس باهللا وحسن الظن به سبحانه ، والرجاء فيما عنده ، وعدم امل
  وقد دعا األنبياء والصاحلون رم سبحانه ذا االسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم :

  ) . لسِميُع اْلَعِليمُ يُل رَبـَنا تـََقبْل ِمنا إِنَك أَْنَت اـــــَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاعِ ــــــــَوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلقَ  فإبراهيم وإمساعيل قاال ( 
  ) . فـَتـََقبْل ِمين إِنَك أَْنَت السِميُع اْلَعِليمُ  وامرأة عمران عندما نذرت ما يف بطنها خالصاً هللا لعبادته وخلدمة بيت املقدس قالت (

يُع الدَعاءِ ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صاحلة مث قال (    ) . إِنَك مسَِ
ــــــَفاْسَتَجاَب َلُه رَبُه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدهُ أن يصرف عنه كيد النسوة (ربه  υودعا يوسف    ) . ن إِنُه ُهَو السِميُع اْلَعِليمُ ـ

َزَغنَك ِمَن الشْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِالل وأمر بااللتجاء إليه عند حصول وساوس شياطني اإلنس واجلن، قال تعاىل ( يٌع َوِإما يـَنـْ ِه إِنُه مسَِ
  ) .َعِليمٌ 

  م وسرائرهم .حبركام وضمائرهِ )  اْلَعِليمُ ( 
إلعالن، وبالواجبات واملستحيالت، واملمكنات، وبالعامل ، واإلسرار والذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن: هو ا قال السعدي ♦

  شياء .، فال خيفى عليه شيء من األالعلوي والسفلي، وباملاضي واحلاضر واملستقبل
  مباحث علم اهللا تعالى : ♦

  اهللا تعاىل يعلم كل  شيء ، يشمل اجلزئيات والكليات . أوًال :
  ) . َوَأن اللَه َقْد َأَحَاَط ِبُكل َشْيٍء ِعْلماً قال تعاىل (



  .)ْرِض َوال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبـَُر ِإال ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ َعاملِِ اْلَغْيِب ال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍة ِيف السَماَواِت َوال ِيف اْألَ وقال تعاىل (
  يعلم  سبحانه املاضي واملستقبل . ثانياً :

  ) . يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ قال تعاىل (
  املاضي . ( ما بني أيديهم ) احلاضر واملستقبل ( وما خلفهم )

  اخلفايا وما يف الصدور : اهللا يعلم ثالثاً :
  ) . ِإن اللَه َعِليٌم ِبَذاِت الصُدورِ كما قال تعاىل ( 

  ) . ِإنُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُدورِ وقال تعاىل (
ْنَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس بِِه نـَْفُسُه َوَحنُْن أَقْـَرُب إِلَْيِه ِمْن َحبْ وقال تعاىل ( ُقْل ِإْن ُختُْفوا َما ِيف ) . وقال تعاىل ( ِل اْلَورِيدِ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  ) . ُصُدورُِكْم َأْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه اللهُ 
  وليس شيء يصل إىل األرض أو يصعد من األرض إىل السماء إال قد أحاط اهللا به علماً . رابعاً :

  ) . ِمنـَْها َوَما يـَْنزُِل ِمَن السَماِء َوَما يـَْعرُُج ِفيَها َوُهَو الرِحيُم اْلَغُفورُ  ُم َما يَِلُج ِيف اْألَْرِض َوَما َخيْرُجُ ـيـَْعلَ قال تعاىل ( 
  ويعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت . خامساً :

  ) . اِذبُونَ َوَلْو ُردوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنـُهْم َلكَ كما قال تعاىل عن الكفار حني يكونون يف النار ( 
  ) . َلْو َكاَن ِفيِهَما آِهلٌَة ِإال اللهُ َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اللِه َرب اْلَعْرِش َعما َيِصُفونَ وقال تعاىل ( 

ًة َوَلِكْن  َوَلْو َأرَاُدوا اْخلُُروَج َألَ واملتخلفون عن غزوة تبوك ال حيضروا أبدًا ، ألن اهللا هو الذي ثبطهم عنها حبكمته بقوله ( وا َلُه ُعدَعد
) وهذا اخلروج الذي ال يكون قد علم جل وعال أن لو كان كيف يكون ، كما  َكرَِه اللُه انِْبَعاثـَُهْم فَـثَبَطُهْم َوِقيَل اقْـُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدينَ 

َنةَ َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإال َخَباًال َوَألَوْ صرح به يف قوله ( ُغوَنُكُم اْلِفتـْ   ) . َضُعوا ِخالَلُكْم يـَبـْ
  ويستوي يف علم اهللا السر والعالنية ، والصغري والكبري والغيب والشهادة . سادساً :

  ) . ْكبَـَر ِإال ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ َوَما يـَْعُزُب َعْن رَبَك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍة ِيف اْألَْرِض َوال ِيف السَماِء َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال أَ قال تعاىل ( 
  ) . َوِإْن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنُه يـَْعَلُم السر َوَأْخَفىوقال تعاىل (
  ) . ُقْل أَنـَْزَلُه الِذي يـَْعَلُم السر ِيف السَماَواِت َواْألَْرِض إِنُه َكاَن َغُفوراً َرِحيماً وقال تعاىل ( 

َسَواٌء .  َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة اْلَكِبُري اْلُمتـََعالِ .  ُم َما َحتِْمُل ُكل أُنـَْثى َوَما تَِغيُض اْألَْرَحاُم َوَما تَـْزَداُد وَُكل َشْيٍء ِعْنَدُه ِمبِْقَدارٍ اللُه يـَْعلَ 
  ) . ِمْنُكْم َمْن َأَسر اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللْيِل َوَساِرٌب ِبالنـَهارِ 

  وعلم اهللا مل يسبقه جهل وال يلحقه نسيان . سابعاً :
  ) . َسىقَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريب ِيف ِكَتاٍب ال َيِضل َريب َوال يـَنْ  قال تعاىل (... 
  ) . َوَما َكاَن رَبَك َنِسّياً وقال تعاىل ( ...  
  ) .َواللُه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَهاِتُكْم ال تَـْعَلُموَن َشْيئاً أما علم ابن آدم فمسبوق جبهل ويلحقه نسيان كما قال تعاىل ( 

  علمنا قليل بالنسبة لعلم اهللا . ثامناً :
  ) . يُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإال َقِليالً َوَما أُوتِ قال تعاىل ( 

  اآلثار املرتتبة من علمنا ذه الصفة : ♦



: اخلوف من اهللا وخشيته ، ومراقبته يف السر والعلن ، ألن العبد إذا أيقن أن اهللا تعاىل عامل حباله مطلع على باطنه وظاهره ، فإن  أوالً 
  طناً .ذلك يدفعه إىل االستقامة على أمر اهللا ظاهراً وبا

اليقني بشمول علم اهللا تعاىل لكل شيء يف السماوات واألرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر يف قلب العبد تعظيم اهللا تعاىل ثانيًا : 
وإجالله واحلياء منه ، كما يعني على التخلص من اآلفات القلبية اليت ختفى على الناس ولكنها ال ختفى على اهللا كآفة الرياء واحلسد 

  والعجب والكرب . والغل
فإن قلت : فما السبيل إىل حفظ اخلواطر ، قلت : أسباب عدة ، أحدها : العلم اجلازم باطالع الرب سبحانه  قال ابن القيم :

ونظره إىل قلبك ، وعلمه بتفصيل خواطرك ، والثاين : حياؤك منه ، والثالث : إجاللك له أن يرى مثل تلك اخلواطر يف بيته الذي 
  ته وحمبته .خلق ملعرف

إن يقني العبد بعلم اهللا تعاىل الشامل لكل شيء ، ومن ذلك علمه سبحانه حبال عبده املصاب وما يقاسيه من اآلالم ، إن  ثالثًا : 
  ذلك يثمر يف القلب الرجاء واألنس باهللا ويدفع اليأس والقنوط من القلب .

مراقبة اهللا ، ألن العاقل إذا علم أن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم كل شيء ،  ونستفيد من معرفتنا أن اهللا عليم بكل شيء : وجوبرابعًا : 
فسوف يراقب ربه ، بلسانه وجنانه وأركانه ، فبلسانه : ال ينطق مبا حرم اهللا ، وجبنانه : ال يعتقد بقلبه خالف احلق ، وجبوارحه : ال 

  ستعمل اليد يف البطش احلرام ، ويستعمل اآلذان يف السماع احلرام .يستعملها يف احملرمات ، فيستعمل العني يف النظر إىل احلرام ، وي
، وأنه أن اهللا يعلم بكل أعماله الصاحلة، ألن اإلنسان يعلم من معرفتنا أن اهللا عليم بكل شيء: الرغبة والنشاط والرجاءوأيضاً نستفيد 

  لن يضيع منها شيء .
  يم ألمرين :وختم اهللا هذه اآلية ذين االمسني : السميع والعل

  ألن معرفة أن اهللا مسيع يسمع قولك ، عليم يعلم نيتك ، فحينئٍذ يقودك ذلك إىل التقوى . - أ
 . وألن معرفة ذلك حق املعرفة يؤدي باإلنسان إىل احلذر أن يقول قوالً أو يفعل فعًال خالف الكتاب والسنة - ب

  الفوائد :
  أن السكون واحلركة بيد اهللا .- 1
  : السميع والعليم . إثبات هذين االمسني - 2
َر اللِه أَتِخُذ َولِيا فَاِطِر السَماَواِت َواَألْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوَال يُْطَعُم ُقْل ِإنَي ُأِمْرتُ (    َأْن َأُكوَن َأوَل َمْن َأْسَلَم َوَال َتُكوَنن ِمَن ُقْل َأَغيـْ

  ) . )14اْلُمْشرَِكيَن (
  ] . 14[ األنعام : 
------ ----  

َر اللِه َأتِخُذ َولِّيًا (  االستفهام للتوبيخ ، أي : قل يا حممد هلؤالء املشركني أغري اهللا أختذ وليًا ، استنصر به ويتوىل أمري ،  ) ُقْل َأَغيـْ
َر اللِه َتْأُمُروين أَْعُبُد أَيـَها اْجلَاِهُلونَ كما قال تعاىل (   ولياً إال اهللا وحده ال شريك له .. واملعىن : ال أختذ )  ُقْل أَفَـَغيـْ

ا تقّرر بالقول ، خر غري الذي أمر فيه بالقول قبله، ألنّه غرض آمر بالقول اهتماماً ذا املقولوأعيد األ قال ابن عاشور : ♦
ّ
، فإنّه مل

عبادة ، ألّن ذلك نتيجة الزمة وأّن مصري كّل ذلك إليه انتقل إىل تقرير وجوب إفراده بال، السابق عبودية ما يف السماوات واألرض هللا 



بالتربّىء من أن  υلكونه مالكًا جلميع ما احتوته السماوات واألرض ، فكان هذا التقرير جاريًا على طريقة التعريض إذ أمر الرسول 
 يعبد غري اهللا.

  .واملقصود اإلنكار على الذين عبدوا غريه واّختذوهم أولياء 
  أي : خالقهما مبدعهما على غري مثال سابق .)  فَاِطِر السَماَواِت َواْألَْرضِ ( 
  ويغذيهم ، من مأكوالت ومشروبات ومطعومات . همأي : الرازق خللقه ، يطعم) َوُهَو ُيْطِعُم ( 
  ، فهو أحد صمد ، تصمد إليه اخلالئق .أي : غري حمتاج إليهم ، ولذلك لكمال غناه )  َوال ُيْطَعمُ ( 

ْنَس ِإال لِيـَْعُبُدونِ  َوَما َخَلْقتُ كما قال تعاىل ( ُهْم ِمْن رِْزٍق َوَما أُرِيُد َأْن يُْطِعُمونِ .  اجلِْن َواْإلِ ِإن اللَه ُهَو الرزاُق ُذو اْلُقوِة  . َما أُرِيُد ِمنـْ
  ) . اْلَمِتنيُ 

  م ) .بل أمر سبحانه عباده أن يسألوه اإلطعام فقال تعاىل يف احلديث القدسي ( فاستطعموين أطعمك
واملعىن أن املنافع   منهم من رزق وما أريد أن يطعمون )ما أريد  وهو يطعم وال يطعم ) أي يرزق وال يرزق كقوله (( :  وقال أبو حيان

كلها من عند اهللا ، وخص اإلطعام من بني أنواع االنتفاعات ملس احلاجة إليه كما خص الربا باألكل وإن كان املقصود االنتفاع 
  بالربا.

  : من حبوب ومثار وكأل وصيد.يأكلونه ممّا أخرج هلم من األرض : يُعطي الناس ماأي) : (وهو يطعم وال يطعم ابن عاشور قال ♦
رى وهذا استدالل على املشركني مبا هو مسّلم عندهم ، ألّم يعرتفون بأّن الرازق هو اهللا وهو خالق املخلوقات وإّمنا جعلوا اآلهلة األخ

  عبادة.شركاء يف استحقاق ال
  أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون ) . أفرأيتم ما حترثون القرآن مبثل هذا كقوله تعاىل ( وقد كثر االحتجاج على املشركني يف

  ويف هذا أنه سبحانه ال يأكل وال يشرب ألن هذا نقص ، واملخلوق يأكل ويشرب حلاجته لألكل والشرب لنقصه . ♦
َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُسُل ليل أنه يأكل ويشرب فقال تعاىل ( وهلذا ذكر تعاىل أن عيسى ليبس بإله بد

يَقٌة َكانَا يَْأُكالِن الطَعاَم  ُه ِصدَوأُم. ( ...  
  أي : من هذه األمة .) ُقْل ِإني أُِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوَل َمْن َأْسَلَم  (

   أي : وقيل يل : وال تكونن من املشركني .)   َتُكوَنن ِمَن اْلُمْشرِِكينَ َوال( 

، ألّن األمر المقل هلم ذلك ليْيأسوا، والكالم ي من اهللا لرسوله مقصود منه تأكيد األمر باإلس: أي  ( قل ) قال ابن عاشور : ♦
  له ، وهذا التأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هذا الدين. بالشيء يقتضي النهي عن ضّده ، فذكر النهي عن الضّد بعد ذلك تأكيد

، فهذا ت أيضا ، عن أن أكون من املشركني، ال يف اعتقادهم، وال يف جمالستهم، وال يف االجتماع مأي: وي :قال السعدي  ♦

  . أفرض الفروض علي ، وأوجب الواجبات
  والشرك : تسوية غري اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا . ♦
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  على املسلم أن يصدع باحلق ويعلن به ، وأن يظهر شعائر دينه . - 3
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  ) . )16) من ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِحَمُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبيُن (15ُقْل ِإنَي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت رَبي َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم ((  

  ] . 16 -15[ األنعام : 
 --------- -  

  أي : وقل هلم أيضاً :)  ُقلْ ( 
  أي : إين أخاف إن عبدت غري ريب عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة .)  ْن َعَصْيُت رَبي َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ ِإني َأَخاُف إِ  (

(  ُقْل ِإّين َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َرّىب َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم ) مبالغة أخرى يف قطع أطماعهم ، وتعريض هلم بأم :  يقال البيضاو  ♦
  . والشرط معرتض بني الفعل واملفعول به وجوابه حمذوفعصاة مستوجبون للعذاب ، 

  فيوم القيامة يوم رهيب عظيم شديد . ♦
ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكل  . يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا َربُكْم ِإن زَْلزََلَة الساَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ قال تعاىل ( ُمْرِضَعٍة َعم َذاِت َمحٍْل  يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكل

  ) . َمحَْلَها َوتـََرى الناَس ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى َوَلِكن َعَذاَب اللِه َشِديدٌ 
هُ .  َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيهِ .  َوأُمِه َوأَبِيهِ .  يـَْوَم يَِفر اْلَمْرءُ ِمْن َأِخيهِ وقال تعاىل (   ) .ْغِنيهِ ْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يُـ ِلُكل اْمرٍِئ منـْ

  يعين العذاب .) َمْن ُيْصَرْف َعْنُه ( 
  أي : يوم القيامة .) يـَْوَمِئٍذ ( 
  أي : فقد رمحه اهللا .) فـََقْد َرِحَمُه ( 
ْن َفمَ م الفوز دخول اجلنان ورؤية الكرمي املنان ، قال تعاىل (ـالفوز : حصول الربح ونفي اخلسارة ، وأعظ)  َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبينُ ( 

نـَْيا ِإال َمَتاُع اْلُغُرورِ  َة فـََقْد فَاَز َوَما اْحلََياُة الداِر َوأُْدِخَل اْجلَنُزْحزَِح َعِن الن . (  
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